
Föglö Kommun             Årgång 32                                 Nummer 8

Redaktör: Caroline Henriksson                                        September 2022

Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredag den 30.9.  Deadline för 
material till nästa nummer är måndag 26.9  kl. 12.00. Vänligen respektera 
stopptiden genom att lämna in material i tid till foglobladet@foglo.ax

FÖGLÖBLADET

HÄNDELSEKALENDER SEPTEMBER

Dag    Datum      Tid  Aktivitet                                     Plats           Sida
Sön 28.8   14.00 ÅVC i stentorpa har öppet           Stentorpa               2
Tor 1.9   17.00 ÅVC i stentorpa har öppet           Stentorpa               2
Sön 4.9   11.30 Carlsro Cancerrun            Carlsro
Mån 5.9   19.00   Folkhälsans gympa            Skolan                     8
Mån 5.9   19.00 Kvällsfika, säsongssammanfattning       Kommungården    2
Tor 8.9   19.00 Motionsidrott             Skolan               8
Tor 8.9   17.00 ÅVC i stentorpa har öppet           Stentorpa               2
Sön 11.9   14.00 Öppet hus på Mattsmårs                         Hummersö             10
Mån 12.9   19.00   Folkhälsans gympa            Skolan                     8
Tis 13.9   18.00 Pitch & stickcafé                          Annagården            6
Ons 14.9   13.00 Klapp & kland med Peter            Dagis              20
Tor 15.9   19.00 Motionsidrott             Skolan                     8
Tor 15.9   17.00 ÅVC i stentorpa har öppet           Stentorpa               2
Fre 16.9   18.30 Invigning av Skördefesten på Åland      Carlsro                    6
Lör 17.9   11.00 Öppen gård på Sommarögård                Sommarö
Mån 19.9   19.00   Folkhälsans gympa            Skolan                     8
Tor 22.9   19.00 Motionsidrott             Skolan                     8
Tor 22.9   17.00 ÅVC i stentorpa har öppet           Stentorpa               2
Sön 25.9   15.00 Gospelkonsert                          Kyrkan              20
Mån 26.9   19.00   Folkhälsans gympa            Skolan                     8
Tis 27.9   18.00 Pitch & stickcafé                          Annagården            6
Tor 29.1   19.00 Motionsidrott             Skolan                     8
Tor 29.1   17.00 ÅVC i stentorpa har öppet           Stentorpa               2

Kommande händelser:
19.11 Julmarknad på Henriks skullan
27.11 Julmys på Mattsmårs
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Föglö Kommun
Föglö Turistinformation visitfoglo

Deadline:
Fr 10.6
Må 22.8
Må 26.9
Må 24.10
Må 21.11
Må 19.12Må 19.12

Utgivning:
To 23.6
Fr 26.8
Fr 30.9
Fr 28.10
Fr 25.11
Fr 23.12

FÖGLÖBLADET
www.foglo.ax/sv/kommunen/foglobladet

Informationsblad från Föglö kommun
till alla fastboende som är skrivna 
på Föglö samt till företag på Föglö

Ansvarig utgivare: Niklas Eriksson
Redaktör: Caroline Henriksson

Annonsera:
Vill du annonsera i Föglöbladet
kontakta foglobladet@foglo.ax

Annonspriser 2022 (exkl. moms):
Helsida  44€
Halvsida  22€
1/4 sida1/4 sida  11€

I Föglö fastboende och föreningar
annonserar gratis

foglo.ax #visitfoglo
#föglö

September:
Alla helgfria torsdagar 

kl 17:00 – 19:00

 

FÖRENINGAR M.M. ! 
 

 
 

VERKSAMHETS- O 
INVESTERINGSBIDRAGS-

ANSÖKNINGAR 2023 
 

   IDROTT, UNGDOM, FRITID 
 
Fullständiga ansökningar om verksamhets- och 
investeringsbidrag gällande idrotts-, ungdoms- 
och fritidsverksamhet 2023 skall vara fritids- 
och kulturnämnden tillhanda senast måndag 
26 september 2022.  
 
Ansökningar inlämnas per epost info@foglo.ax 
eller så kan de postas till Fritids- och 
kulturnämnden, Tingsvägen 3, 22710 Föglö 
alternativt lämnas i kommunens postlåda vid 
Kommungården.  
 
Ansökningar från föreningar skall åtföljas av 
verksamhetsplan och budget för 2023 samt 
bokslut för 2021 (ifall det inte redan inlämnats; 
skall alltid inlämnas när bokslutet är klart och 
godkänt av årsmöte eller liknande). 
 
Eventuella ansökningar från privatpersoner 
skall åtföljas av budget och projektplan eller 
motsvarande för verksamheten/investeringen 
ifråga. 
 
I övrigt gäller ”Allmänna principer för 
föreningsstöd i Föglö kommun” som finns på 
kommunens hemsida eller går att erhålla från 
kommungården. Observera att dessa principer 
måste uppfyllas för att kunna erhålla bidrag så 
läs noggrant igenom dem. 
 
Vid ev frågor kan nämndens sekreterare Niklas 
Eriksson kontaktas per tel. 50093. 
 

Fritids- och kulturnämnden 
 
 

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER!

På Föglö kommuns fb-sida 
delar vi samhällsinformation 
och på våra två andra konton 
delar vi information om vad 
som händer på Föglö. Häng 
med! 
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V Ä L K O M M E N  P Å

KVÄLLSFIKA
5 september kl 19.00 på

Kommungården
 

Äntligen får vi träffas för att fira  och gå
igenom den fantastiska sommaren som varit! 
Alla som på något vis varit delaktig i
sommarens alla händelser/aktiviter/utbud är
hjärtligt välkomna. Kanske har du åsikter om
vad vi behöver tänka på till nästa gång? Låt
oss sammanfatta  allt som hänt tillsammans!

Under kvällen kommer vi även prata om
nästa evenemang på Föglö, nämligen
Skördefesten som Föglö i år fått äran att
vara värdkommun för! 

Anmäl dig senast 2.9 till kontakt@foglo.ax
eller vid receptionen på kommunen.

  
 
 

 
 
Föglö kommun tel. 018-50322 1 
Tingsvägen 3, 22710 Föglö 
www.foglo.ax 

 

Vill du hyra Vikingaborg? 
Ungdomslokalen Vikingaborg i Sonboda övergick den 1 juli i år i kommunens 

ägo. Bokningar av lokalen görs till kommunkansliet på tel. 50322 eller 
info@foglo.ax 
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DEGERBY AVLOPPSRENINGSVERK 
INFORMERAR 

 
 
Vid underhållsarbeten vid avloppsreningsverket och vid 
kommunens olika pumpstationer kan konstateras att en hel 
del otillåtna föremål har spolats ned i 
avloppsledningsnätet. Gäller även externa avlopp, 
(avloppsvatten som körs från slutna system och 
trekammarsystem).  
 
Med anledning av detta vill avloppsverket informera att 
fastighetsägaren inte har rätt att tillföra det allmänna 
avloppsnätet vätskor, ämnen eller föremål som kan skada 
ledningsnätet, inverka skadligt på ledningsnätets funktion 
eller reningsprocessen i avloppsreningsverket. 
 
Fastighetsägaren får således inte släppa ut lösningsmedel, 
avfettningsmedel, färger, olja, bensin eller annan 
petroleumprodukt, tungmetallhaltiga ämnen, fett i större 
mängd, läkemedel eller sura, frätande, eller giftiga vätskor 
och inte heller vätska, ämnen eller föremål som kan orsaka 
stopp, avlagring, vidhäftning, gasbildning eller explosion 
eller som påverkar slamkvalitén negativt eller på annat sätt 
vållar skada eller olägenhet. 
 
Det som har vållat störst problem vid kommunens 
pumpstationer/inloppspumpstationen vid reningsverket är 
den stora mängd trosskydd, engångsdukar och tops mm. 
som spolas ned i ledningsnätet. UNDVIK ATT SPOLA NED 
DETTA! 
 

Byggnads- och tekniska nämnden 



5FÖGLÖBLADET                               SEPTEMBER 2022

   
 
 

 
 

Bildningsnämnden i Föglö lediganslår ett vikariat i 
arbetsavtal som ansvarig kock  

vid Föglö grundskola 
 
91,50 % av heltid under tiden 5.9.2022 – 10.3.2023. Vikariatet är ett vårdledighetsvikariat. 
Kompetenskrav: Storkökskock 
Arbetstiden är 35 timmar per vecka. 
 
Lön: 2 232,60 – 2 411,21 € per månad för 91,50 % och beroende på erfarenhet. 
Övrigt: 3 månaders prövotid. Läkarintyg behöver lämnas före tillträde. 
 
Vi söker dig som brinner för matlagning från grunden och ser till att skolköket blir skolans 
hjärta. 
Intresserad? Kontakta skolföreståndare Marika Eriksson: tel. +358 505 943 198, e-post: 
marika.eriksson@foglo.ax eller utbildningschef Kerstin Lindholm: tel. +358 405 165 397, e-
post: kerstin.lindholm@sottunga.ax  
 
Ansökningshandlingarna ska vara bildningsnämnden tillhanda senast den 29 augusti 2022 kl. 
15.00 under adress: Utbildningschef Kerstin Lindholm, 22720 Sottunga eller via e-post: 
kerstin.lindholm@sottunga.ax  
 
Föglö den 11 augusti 2022. 
 
Bildningsnämnden 
www.foglo.ax 
 
 

 

   
 
 

 
 

Bildningsnämnden söker till Föglö grundskola 

eenn  llookkaallvvåårrddaarree 
 
på heltid fr.o.m. den 28.11.2022. Som lokalvårdare jobbar du 30 timmar per vecka i skolan och 8 
timmar 15 minuter på Kommungården. Fram till sommaren 2024 städar du på heltid på skolan 
38 timmar 15 minuter per vecka.  
Uppgiftsrelaterad lön: 2109 - 2277,72 € per månad beroende på erfarenhet. 
 
Vi söker dig som är noggrann, flexibel och positiv. 
Intresserad? Kontakta skolföreståndare Marika Eriksson mobil +358 505 943 198, e-post 
marika.eriksson@foglo.ax  eller utbildningschef Kerstin Lindholm mobil +358 405 165 397, e-
post kerstin.lindholm@sottunga.ax  
 
Ansökningshandlingarna ska vara bildningsnämnden tillhanda senast den 2 september 2022 kl. 
15.00 under adress: Utbildningschef Kerstin Lindholm, 22720 Sottunga eller via e-post: 
kerstin.lindholm@sottunga.ax 
 
Straffregisterutdrag och läkarintyg uppvisas innan tillträde. 6 månaders prövotid tillämpas.  
 
Föglö den 11 augusti 2022. 
Bildningsnämnden 
www.foglo.ax 
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ONLINE-TRÄFF MED FÖRETAGSAM
SKÄRGÅRD! Vi kommer hålla femte tillfället 28.9.2022

kl.18:30-19:30, och har denna gång bjudit in föreläsaren Harriet
Bodö från Worklandia Ab. Under detta tillfälle har du möjlighet att
lära dig om självledarskap – vilket är en nyckelfaktor för ett
framgångsrikt och hållbart företagande. Självledarskap handlar om
att veta vart man är på väg, hitta sina egna vägar framåt och hitta
rätt balans mellan företagandet och fritiden. Att kunna leda sig själv
är ett krav för att orka vara företagare och för att vara företagare på
ett hållbart sätt. Du får med dig konkreta verktyg till ditt dagliga
företagande.
Kursen är en del av projektet Rural Lifestyle.
Anmäl dig senast 27.9.2022 på adressen info@skargarden.ax, så
skickar vi videolänken till dig!

VI SES ONLINE!

Sommaren  är snart förbi och det är åter 
dags att träffas i Annagården för att spela 
pitch  och sticka. Vi träffas den 13 och den 
27 september kl 18 i Annagårdens matsal. 

                        Kaffeservering.  

Välkomna. hälsar Viking, Birgitta och Christina

Även i år har Östersockens 
byalag sponsrat Annagårdens 

midsommarfirande.
Vi tackar er för gåvan som 

används för ett traditionellt 
midsommarfirande på 

Annagården.
Tackar gör Heli Gåvefeldt med 

personal



7FÖGLÖBLADET                               SEPTEMBER 2022

                    EEnn  ddeell  aavv  vvåårraa    nnyyhheetteerr  ii  bbiibblliiootteekkeett!!  
Många böcker är på inkommande 

       Vuxen, skönlitteratur: 

Veronica Henry                                                                  Puben vid floden 
Elvira Berg                                                                           Ellens val 6 , Förbjuden längtan 
Lucy Diamond                                                                     Den sista hemligheten 
Kattis Ahlström                                                                  I hennes skor   
Lena Andersson                                                                                              
       Vuxen, deckare: 
Christina Eriksson                                                             I skuggan av dig 
Arnaldur Indridason                                                        Ondskans ekon 
Jörn Lier Horst                                                                   Gränslös 
Johan Theorin                                                                     Benvittring 
        Vuxen fakta 
Andrea Wallenberg                               Små språkarna , språklekar, sånger och ramsor för 0-3 år 
Marcus Wallén                                       Falkens Flykt och den stora evakueringen över östersjön    1943-1944 
      Åländsk litteratur: 
Kjell Ekström                                          Staden Mariehamn sedd med konstnärsögon 
 
       Barn o ungdoms  skönskönlitteratur: 
Rick Riordan                                                                       Benknotornas labyrint 
Jenny Alm Dahlgren                                                          Djurgänget, Karims Katt 
Jakob & Hanna Blixt                                                          Uppdraget i London ,Gömstället i Amsterdam,  
                                                                                                 Flykten till budapest 
Sören Olsson & Anders Jacobsson                                Bert och den förbjudna kärleken 
Astrid Lindgren                                                                  Far ända in i baljan , Pelle hittar en önskesten 
                                                                                                 Greta gris Campar 
Johan Anderblad                                                                 Bojan och Tusse kör traktor, Bojan och Tusse släcker en eld 
Jo Salmon                                                                              Hjälp han sjunker 
Helena Bross                                                                        Rädda träden 
Siri Spont                                                                               Molly är bäst 
Maria Nilsson-Thore                                                         Knorr och Koko 

19 augusti - 29 september Hembygdsföreningen foto utställning se separat annons 

KALLE ANKA ; BAMSE   och MIN HÄST

Från 22.8 – 31.12 2022 

Måndag 10.00 – 13.00 och 16.30 – 20.00 

Tisdag stängt 

Onsdag 16.30 – 20.00 

Torsdag 16.30 – 21.00 

Fredag stängt 

 

FRAM TILL 18.08 

Måndag 10.00 – 12.00 och 16.30 – 20.30 

Tisdag 18.30 – 20.30 

Onsdag 16.30 – 20.30 

Torsdag 16.30 – 20.30 

Fredag stäng

OBS!! Reserverade böcker bör hämtas inom en vecka, sedan sätts dom fram eller skickas tillbaka. 

 VÄLKOMNA mvh Katarina 

 
    e-mail: biblioteket@foglo.ax 

Facebook: Biblioteket på Föglö Aktiv 
Tel 50348 

27 oktober
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FUIA INFORMERAR 
 

Bollspel/Allmän motionsidrott 
 

Varje torsdag kl. 19.00 – 20.30 med början 
torsdag 8 september 

har FUIA bollspelskväll på Föglö Grundskola. 
Allmän idrott för vuxna, såväl kvinnor som män. 
Högstadieungdomar är också välkomna.  
Vi spelar olika bollsporter m.m. beroende på hur 
många som dyker upp varje gång. I allmänhet 
innebandy men även badminton, pingis, volleyboll, 
basket, fotboll eller något annat man kommer överens 
om att spela just den kvällen. Motion i rolig form är 
huvudmålet. 
 
Alla motionssugna och –behövande, kom med ! 
 
Motion är viktigt och roligt så vi hoppas på stor 
uppslutning ! 
 
För hösten gäller då alla torsdagar fr.o.m. 8/9 t.o.m. 
15/12. 
 

Träningsdräkter 
FUIA har träningsdräkter till försäljning.  
 
FUIA-medlemmar har till ett förmånligt pris 
möjlighet att skaffa sig en träningsdräkt (juniorer 35 
€, seniorer 60 €). Den som inte är medlem kan betala 
medlemsavgiften (10 €) och så har man möjlighet att 
köpa en dräkt.  
 
Intresserade; kontakta Tiina Hämäläinen, tel. 0500-
979739. 

För mer information 
ring  0405020817 

Margaretha 

Stort tack 
till alla er som besökte 

oss på 
Amalias Strandparty! 

Till alla er som hjälpte 
till på något sätt, 
stort som smått! 

Genom sponsring, 
bakning, fiske, 

iordningställande, hjälp 
på plats eller på annat 
sätt. Ni är ovärderliga! 

Utan er ingen fest!

Önskar
Östersocknens Byalags

styrelse
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Föglö Hembygdsförenings
jubileumsutställning 

19 augusti - 27 oktober 2022

Föglö bibliotek
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För Föglö - i tiden!

Museigården Mattsmårs 

Reservera söndagen 
den 27 november för 
JULMYS på 
Mattsmårs—en dag 
för hela familjen ! 

Söndagen den 11 september kl. 14—17 

 ÖPPET HUS  
Servering av fisksoppa och päronlura samt kaffe. Lotteri och barn-
aktiviteter, kvalitetsloppis. Power point om Föglökonst. 
         Alla välkomna! 

Du har väl betalat medlemsavgiften? 12 euro till FI20557804201608 98   TACK!!! Bråttöv. 11, Hummersö 

Kommande tävlingar på Föglö skjutbana:

Klubbmästerskap Skeet 50 skott
Tisdag 13/9 Kl: 17.30

Föglö jaktvårdsförenings vandringspris på älg 
20 skott.
Jägarklass 12  skott
Frigevär 50 meter 10 skott
Lördag  17/9 Kl: 11.30

Distriktskampen på Älg 12 skott samt frigevär 
10 skott
Tisdag 27/9 Kl: 16.30

Välkomna!
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KUNGÖRELSE OM KANDIDATUPPSTÄLLNINGEN 
I Ålands södra skärgårdsförsamling förrättas enligt 23 kap.9 § 2 mom. i kyrkolagen 
20.11.2022 församlingsval för att för den fyraårsperiod som inleds 1.1.2023 välja 11 
medlemmar till kyrkofullmäktige. 
 
Valbar till det ovannämnda förtroendeuppdraget är enligt kyrkolagen 23 kap. 2 § 3. 
mom. en kandidat som: 
 

1. Senast 15.9.2022 har registrerats som närvarande medlem i församlingen 
2. Är konfirmerad senast 15.9.2022 och som fyller 18 år senast 15.11.2022 
3. Är känd för sin kristna övertygelse 
4. Inte är omyndig 
5. Gett ett skriftligt samtycke till att kandidera 
6. Inte är anställd som tjänsteinnehavare eller arbetstagare i 

arbetsavtalsförhållande i församlingen 
 
En valmansförenings stiftelseurkund för valet inklusive bilagor skall senast 
15.9.2022 kl. 16 lämnas till pastorskansliet i Föglö, som är öppet onsdagar kl. 
09.00 – 11.00 samt 15.9.2018 kl. 14.00 – 16.00. 
 
Valmansföreningens stiftelseurkunder med bilagor finns tillgängliga på 
pastorskansliet i Föglö, på ekonomikontoret i Sottunga och på webbplatsen 
info.församlingsvalet.fi 
 
     Föglö 17.8.2022 
  
    Anita Hildén  
      Sekreterare för valnämnden i Ålands södra skärgårdsförsamling 
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Det har svettats mycket i sommar och en del plagg och handdukar har kanske börjat 
lukta surt, trots tvätt. Detta beror på bakterier i textilierna. För att få bort bakterier och 
odör köper vi sköljmedel med antibakteriell verkan. Men man kan tillverka sitt eget 
antibakteriella sköljmedel: 
Blanda i en glasflaska 3 dl ättika (24 % - ig) i 9 dl uppkokat och avsvalnat vatten. 
Tillsätt eventuellt 10 droppar t.ex. lavendelolja för väldoft. Skaka blandningen innan 
användning för att fördela oljan. För att få tvätten mjuk kan den torkas utomhus i 
solsken och vind.  
Också dålig lukt i tvättmaskinen försvinner av ättikan. 
Lycka till!                                                                                                                          Hälsar 

Agenda 2030 i Föglö                                                     

 
 

 
 
 
  

 

Carlsro Badhotell:
Fredag  11.30-21
Lördag 11.30-21

Sommarögård:
Lördag 11-17
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Kurser läsåret 2022-2023 

 

11001111  SSÖÖMMNN::  FFAAKKTTAA,,  BBEESSVVÄÄRR  OOCCHH  HHJJÄÄLLPP  
ttoorrssddaagg  1177::4455--1199::1155  ddeenn  2222..99..22002222  ((11  ttiillllff..  22  lleekktt..))  
FFööggllöö  ggrruunnddsskkoollaa,,  FFööggllöövvääggeenn  4455  
KKuurrsslleeddaarree::  EEeevvaa  AAxxeellssssoonn    KKuurrssaavvggiifftt  1155,,7755  €€  
Vad är sömn och varför sover vi? Sömnrelaterade problem och olika behandlingar. Föreläsning med 
efterföljande diskussion. 
  
11001166  VVAARRDDAAGGSSJJUURRIIDDIIKK  
oonnssddaagg  1188::3300--2211::0000  ddeenn  99--2233..1111..22002222  ((33  ttiillllff..  99  lleekktt..))  
FFööggllöö  ggrruunnddsskkoollaa,,  FFööggllöövvääggeenn  4455  
KKuurrsslleeddaarree::  SSooffiiaa  PPeennssaarr      KKuurrssaavvggiifftt  2233,,9955  €€  
Vid tre kurstillfällen går vi igenom grundläggande juridik som kan vara till hjälp för var och en. Fokus är 
på familjejuridik och frågor kring t.ex. arv och äktenskap, avtalsjuridik, konsumenträtt och 
integritetsskydd. 
  
11001177  GGRRUUNNDDEERRNNAA  II  KKOORRTTSSPPEELLEETT  PPIITTCCHH  
oonnssddaagg  1188::3300--2200::1155  ddeenn  55--1199..1100..22002222  ((33  ttiillllff..  77  lleekktt..))  
FFööggllöö  ggrruunnddsskkoollaa,,  FFööggllöövvääggeenn  4455  
KKuurrsslleeddaarree::  MMaarriiaa  BBoossttrröömm    KKuurrssaavvggiifftt  2233,,9955  €€  
Är du nyfiken på hur man spelar kortspelet pitch? Kanske du har spelat förut men inte riktigt kommer ihåg 
reglerna eller så är du helt och hållet nybörjare. Kom på kurs och lär dig grunderna i pitch. Vi lär oss regler 
och spelar under tre tillfällen, och vem vet om det utvecklar sig till ett nytt återkommande intresse.   
  
11001188  EELLBBIILL,,  HHYYBBRRIIDD  EELLLLEERR  PPLLUUGG--IINN  HHYYBBRRIIDD  --  ÄÄRR  DDEETT  NNÅÅGGOOTT  FFÖÖRR  MMIIGG??  
ttiissddaagg  1188::3300--2211::0000  ddeenn  1111..1100..22002222  ((11  ttiillllff..  33  lleekktt..))  
FFööggllöö  ggrruunnddsskkoollaa,,  FFööggllöövvääggeenn  4455  
KKuurrsslleeddaarree::  NNiiccllaass  FFaaggeerrlluunndd    KKuurrssaavvggiifftt  1155,,7755  €€  
Bensin, diesel, hybrid, plug-in hybrid eller elbil? Vad passar mig bäst? Vad ska jag tänka på då jag ska byta 
bil? Bilbranschen upplever just nu en snabb förändring och det är inte lätt att hänga med i svängarna. 
Hybrid, plug-in hybrid och el är begrepp som blir allt vanligare då man pratar bilar idag, men vad ska jag 
som konsument välja då jag ska byta bil nästa gång? Vi går igenom olika drivmedelsalternativ på ett 
lättöverskådligt sätt. Vi tittar även på några olika personprofiler för att förstå vilket drivmedel som är 
lämpligast för dem. 
 
88000066  VVÄÄVVNNIINNGG  
ttiissddaagg  1188::0000--2211::1155  ddeenn  1133..99--2299..1111..22002222  oocchh  ddeenn  1100..11--1111..44..22002233  ((2255  ttiillllff..  110000  lleekktt..))  
VVäävvssaalleenn  ii  DDeeggeerrbbyy,,  TTiinnggssvvääggeenn  55  
KKuurrsslleeddaarree::  MMaajjaa  SSuunnddbblloomm    KKuurrssaavvggiifftt  115500,,7700  €€    
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Vi lär oss att planera och sätta upp en väv. Vi väver efter deltagarnas önskemål; mattor, löpare, plädar m.m. 
Teoriundervisning ges i samband med uppsättning av väv. Kursen förutsätter en del eget arbete. För både 
nybörjare och längre hunna. Materialkostnad tillkommer. 
 
44001111  GGOOSSPPEELLHHEELLGG  
ffrreeddaagg  1177::4455--2200::1155,,  llöörrddaagg  1111::3300--1155::4455,,  ssöönnddaagg  1111::3300--1144::4455  
2233--2255..99..22002222  ((11  vveecckkoosslluutt,,  1122  lleekktt..))  
FFööggllöö  kkyyrrkkaa,,  KKyyrrkkvvääggeenn  
KKuurrsslleeddaarree::  AAnnddeerrss  HHaallllbbääcckk  oocchh  AAnnnn  RReeddnneerr    KKuurrssaavvggiifftt  4455,,1155  €€  
Kom med och sjung glad och fartfylld amerikansk kyrkomusik. Gospel handlar om glädje, Gud och 
gemenskap och vi betonar rörelse, frihet och uttryck i en helgworkshop på Föglö. Du kommer att få några 
ljudfiler på förhand att träna på och vi bildar en kör som medverkar i en gospelmässa i kyrkan på söndagen. 
Förvänta dig en fartfylld helg med svängig musik i afroamerikansk tradition. Ta med mellanmål och 
vattenflaska. Avgift för kopior kan tillkomma. Att du har sångvana är en fördel, däremot krävs inte att man 
kan läsa noter. 
  
88001100  SSÖÖMMNNAADD  OOCCHH  MMÖÖNNSSTTEERRKKOONNSSTTRRUUKKTTIIOONN,,  
oonnssddaagg  1188::3300--2211::0000  ddeenn  1144..99--22..1111..22002222  ((88  ttiillllff..  2244  lleekktt..))  
KKuurrsslleeddaarreennss  ssyyaatteelljjéé,,  TTiinnggssvvääggeenn  77,,  DDeeggeerrbbyy  
KKuurrsslleeddaarree::  BBoojjaa  LLeehhrrmmaarrkk    KKuurrssaavvggiifftt  3355,,9900  €€  
Kursen är både för dig som är nybörjare och för dig med mera sömnadserfarenhet. Du lär dig om material, 
sytillbehör, verktyg, måttagning och tillverkning av mönster. Det finns provdockor för den som vill lära 
sig grunder i drapering. Vi syr både kläder och inredningstextilier. Du kan också sy om eller göra nytt av 
gamla plagg. Det finns några symaskiner men du kan ta med egen symaskin som du är van med. Ta med 
sytillbehör.  
  
33002211  SSPPAANNSSKKAA  AA11..22,,  OONNLLIINNEE  
mmåånnddaagg  1188::0000--1199::3300  ddeenn  1122..99--2288..1111..22002222  oocchh  99..11--33..44..22002233  ((2244  ttiillllff..  4488  lleekktt..))  
KKuurrsslleeddaarree::  LLiissaa  RRyyddeellll    KKuurrssaavvggiifftt  6611,,1100  €€    
Kursen är en fortsättning på förra årets kurs men också nya deltagare är välkomna. Vi fortsätter att jobba 
med läroboken Caminando 1 och steg för steg fördjupar vi ordförrådet, förståelsen och det egna kunnandet. 
Vi träffas en gång per vecka online och du kan delta varifrån du vill. Det du behöver är en smarttelefon, en 
surfplatta eller en dator som har mikrofon och kamera. Kursen går helt via mötesplattformen Zoom.  
Förkunskaper: Spanska A1.1. 
 
 

Alla kurstider är i möjligaste mån anpassade efter Skarvens turlista. 
Alla får gå på Medis kurser oberoende var man bor. 

Anmäl er gärna så fort som möjligt men senast ett par veckor före kursstart. 
Anmälan görs till Medis kontaktperson på Föglö;  

Agneta Raitanen per telefon 0457 382 3389 eller per mail agneta.raitanen@gmail.com. Det går också bra 
att ta kontakt via facebook.  

Vid anmälan skall uppges namn, adress, mail, telefonnummer och personbeteckning.  

 



15FÖGLÖBLADET                               SEPTEMBER 2022

Kommunens officiella slogan är 
temat för 2023 års Föglökalender.
Vi efterlyser nu bilder av sol-
glittrande fjärdar, rykande stormigt 
hav, stilla bleke, sjöfågelskaror till 
havs, nyfikna sälar på kala skär, 
blanka skridskoisar mm mm.

Bilderna bör vara liggande och 
stora nog att hålla för förstoring till 
A4-format. 
Publicerade bilder belönas med 
gratiskalendrar.

Bilder skickas till 
eva.nyberg@aland.net 
inom september månad.

FÖGLÖ HEMBYGDSFÖRENING 
efterlyser bilder till Föglökalendern 2023

      Annagårdens meny

Smaklig måltid!

MÅ 19.9            Krämig köttfärsgryta
TI 20.9               Senapsbroiler med gräslök
ONS 21.9          Fläskkarré
TO 22.9             Korvsås
FRE 23.9            Fisksoppa
LÖ 24.9             Makaroner & stekt fläsk
SÖ 25.9             Mormors körrfärsrullader

MÅ 26.9            Ugnskorv
TI 27.9               Broilerstroganoff
ONS 28.9          Ugnsstekt fisk
TO 29.9             Lasagne
FRE 30.9            Honungsstekt karré
LÖ 1.10             Köttsoppa
SÖ 2.10             Pannbiff med lök

             *med reservation för ändringar*

MÅ 29.8            Fläsksås
TI 30.8               Senapsmarinerad stekt strömming
ONS 31.8          Frikadeller i tomatsås
TO 1.9               Sjömansbiff
FRE 2.9              Får- och kålsoppa
LÖ 3.9                Fisk
SÖ 4.9                Slottsstek & gratäng

MÅ 5.9              Maletköttgryta med bönor
TI 6.9                 Fiskgryta
ONS 7.9             Morotslåda & stekt fläsk
TO 8.9               Hönsfrikassé
FRE 9.9              Päronlura
LÖ 10.9             Färserad spättafilé
SÖ 11.9             Stroganoff gryta

MÅ 12.9            Makaroniklåda
TI 13.9               Sej med tomat & purjo
ONS 14.9          Leverbiff
TO 15.9             Panerad broilerfilé
FRE 16.9            Ärtsoppa
LÖ 17.9             Fisk
SÖ 18.9             Ostpanerad schnitzel
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Regelbundna onlineaktiviteter
Häng med och spela spel, svara på quiz eller lös mysterier i Escape Room. Vi bjuder in

till aktiviteterna på våra sociala medier.

12.08-14.08 Läger till havs
Ombord på storbåten Cajsa utforskar vi Östersjön och utmaningarna vårt hav står inför.

Vi lagar mat på gaskök tillsammans, sover i kajutan eller i tält, seglar och navigerar, lär
oss sjömansskap, umgås, fikar och simmar. Kontakta info@skunk.ax för mer information

och anmälan.

17.08 Middag i Mariehamn
Terminens första middag med de som går på gymnasiet! Bra tillfälle att träffa andra som
nyligen flyttat hemifrån. Vi grillar och spelar kubb om vädret tillåter. Ses på Ålandsvägen

40 klockan 17.00.

01.09 Gemensamt Åland 100-firande
Alla skärgårdens högstadier samlas på Föglö för att gemensamt fira Ålands
100 år av självstyre med en dag fylld av roliga aktiviteter, god mat, tårta och

nya vänner.

 09.09-11.09 Höstläger på Vårdö
På vårt höstläger får man välja mellan olika intressanta workshops: Musikproduktion,

rollspel, matlagning och mer. Gemensamt kvällsprogram med filmkväll, quiz, spel annat
kul. På söndagen visar vi upp för varandra vad vi gjort under helgen Lägret är för de

som går i åk. 7 och uppåt. Yngre i mån av plats. Lägret kostar 20 € (30 för icke-
medlemmar).

 16.09-19.09 Gör din röst hörd
SKUNK är med i ett projekt som heter "Demokratiskt kompetens för lokal dialog". I

projektet ska vi delta med en grupp på fem ungdomar och två ledare och åka på två
seminarier. Ett på Föglö i september och ett i Stockholm (i december). Ungdomar från

Mariehamn och Stockholm deltar också. Under seminarierna ska vi tillsammans fundera
på vad bra ungdomsarbete är och få verktyg för att göra våra röster hörda hos

makthavare. 

Kontakt:
frans.jansson@skunk.ax

040 129 1277
 
 

Hösten med SKUNK
skärgårdsungdomarnas intresseorganisation
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Nya Rutiner:
Jag börjar jobba som 

Handledande Lärare på 
Ålands Yrkesgymnasium 

en dag per vecka.
Det innebär lite ändrade 

öppetider här.
Jag är Supertaggad och 

Lyckligt lotad som får göra så
mycket kul!

Här ser Du mina Öppetider:
Tisdag, Onsdag & Fredag:
På salongen enligt bokning.
Måndagar är jag på Saxess.
Torsdagar är jag Lärare.
Bokning sker på tel 018-513366
(Säkrast Tis, Ons, Fre) el via Fb.
Varmt Välkommen till min salong!

Tack för denna sommar Julian och Ruangwit &
lycka till med era studier. Vi har denna sommar 
haft rekordantal besökare på Turistinfon! 
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Välkommen till väntsalen i Degerby! 
Du hittar våra öppettider 

på vår facebooksida

@foglobagari

 

Onsdagar 19-20
höstterminen börjar 14.9 och pågår till 30.11

 
 

Mjuk och lugn yoga för att mjuka upp kroppen,
släppa spänningar och värk, släppa stress och

komma ner i varv. 
 

Varmt välkommen med - ny som gammal,
erfaren som nybörjare, damer som herrar!

 
Läs mer & boka ditt pass på hemsidan:

henriksson.ax
 

facebook.com/fogloyoga
@yoga_med_caroline

 

Yoga i gympasalen
med Caroline Henriksson
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 Ålands Södra Skärgårdsförsamling 

 
KONTAKT 

Kansliet är öppet onsdagar kl. 9-11 tel. 50010,  Kyrkoherde Peter Karlsson 0457 5243 628  chester.karlsson@evl.fi  , 
Ekonom Anita Hildén 0457 3431 538    anita.hilden@evl.fi , Församlingspastor Maria Piltz 0457 344 6264 (ej i tjänst), 
Vik. Församlingsmästare Föglö Clifford Ellingsworth 0457 548 3069 , Vaktmästare Kökar, Dominic Karlman 0457 344 
5166,  Husmor Kökar, Linnea Eriksson 0400 501 853. Hemsida: www.alandssodra.fi  

 

 

Gudstjänster i september 
4.9 13 söndagen efter pingst  Kollekt till Kyrkans central för det svenska arbetet 

12.00 Högmässa i Föglö kyrka. J. Lindeman, J-A. Sjölund. 
Ålands norra församling besöker oss.  Kyrkkaffe efteråt i kyrkan. 

 13.00 Gudstjänst i Sottunga kyrka. P. Karlsson. 
 

11.9 14 söndagen efter pingst. Kollekt till Kyrkans utlandshjälp 
 12.30 Högmässa i Kökar kyrka. P. Karlsson, P. Hällund 
 

18.9 15 söndagen efter pingst. Kollekt till Finlands Ev. lut. student och skolungdomsmission 
 10.00 Gudstjänst i Föglö kyrka. R. Syrén, P. Hällund 
 13.00 Gudstjänst i Sottunga kyrka. R. Syrén, P. Hällund 
 

25.9 16 söndagen efter pingst. Kollekt till Finlands sjömanskyrka r.f. 
12.30 Lekmannaledd gudstjänst i Kökar kyrka. P. Hällund m. fl. 

 

2.10 Mikaelidagen Kollekt till förbundet Kyrkans Ungdom r.f. 
 10.00 Högmässa i Föglö kyrka. P. Karlsson. Inskrivning av årets konfirmander.  
 13.00 Högmässa i Sottunga kyrka. P. Karlsson 
 

  Övrig verksamhet 
 

Andakt på Annagården   7.9, 5.10  kl. 14.30  P. Karlsson  
Andakt på Sommarängen   5.9,   3.10  kl. 13.30 P. Karlsson 
Klapp och Klang i Föglö    14.9 kl. 13.00 P. Karlsson (pga en kurs så blir nästa gång först den 12.10) 
Klapp och Klang i Sottunga 13.9 kl. 13.00 P. Karlsson 

 

Konserter 
10.9  kl. 16.00  Konsert i Kökar kyrka. Jubileumskonsert med kören Kökar röster. Philip Hällund 
25.9  kl. 15.00 Gospelkonsert i Föglö kyrka. Avslutning på Gospelhelgen A. Hallbäck, Ann Redner 
  

Övrigt 
Gospelhelg i Föglö kyrka 23 – 24 september med Anders Hallbäck och Ann Redner.  
Avslutas med gospelkonsert i kyrkan söndagen den 25.9 kl. 15.00.  
(Kan inhiberas om det är för få anmälningar) 
 
Kyrkoherden är på semester från 18.9 – 26.9 därefter på synondalmöte och kyrkoherdekonferens 27-
30.9. Jag kan ändå nås per telefon under denna tid. H/ Peter Karlsson.  
Maria Piltz är inte i tjänst under kommande verksamhetstermin. 


